
«Ən Yaxşı Video 

Dərs» 

MÜSABİQƏSİ



Təşkilatçılar
Müsabiqə təhsilin müxtəlif  sahələrində fəaliyyət göstərən qabaqcıl şirkətlər tərəfindən təşkil edilir.

Kaspi Təhsil 

Şirkəti

Təhsil sahəsində 

Azərbaycanın ən 

böyük özəl təhsil 

təşkilatı

STEMART

Academy

Məktəblilər üçün 

STEAM tədris 

mərkəzi

PTİM

Peşəkar Təlim və 

İmtahan Mərkəzi Rəqəmsal təhsil 

həlləri və xidmətləri

Innovative 

Business 

Products



Məqsəd:

 Müəllimlərin distant təhsil alətlərindən istifadəsinin stimullaşdırılması və

təkmilləşdirmək; 

 müəllimlərin təhsil prosesində İKT-dən istifadə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə

həvəsləndirmək

 Müəllimlər arasında video dərs hazırlama sahəsindəki qabaqcıl təcrübənin

paylaşılması

 Azərbaycan şagirdləri üçün distant dərs bazasının zənginləşdirilməsi; 

“
“



Mükafatlar

500 AZN

2
+ Diplom

300 AZN

3
+ Diplom

700 AZN

1
+ Diplom

Həvəsləndirici

mükafatlar

və qabaqcıl

dərslərin

ictimailəşdirilməsi



Kalendar
Əhəmiyyətli mərhələlər və tarixlər

2 May 15 May 30 may
Müsabiqə elan edilir və 

qeydiyyat başlanır.

Qiymətləndirmə başa 

çatır. Fərqlənənlər 

elan edilir və 

mükafatlandırma tarixi 

və yeri elan edilir.

Qeydiyyat bitir və 

müsabiqədə iştirak 

edənlərin video dərsləri 

qiymətləndirilməyə başlanır

10 iyun
Qalibliblərin və 

qabaqcıl iştirakçıların 

mükafatlandırılması



• Azərbaycan Respublikası 

ərazisində fəaliyyət göstərən 

bütün orta məktəb müəllimlər 

müsabiqəyə iştirak edə bilər.

Kimlər iştirak edə bilər?
?



Müsabiqəyə qoşulmaq istəyən müəllim nə 

etməlidir?

Müsabiqənin qaydaları ilə tanış olmaq

Dərsin planlaşdırılması və hazırlanması

Dərsin YouTube kanalına yüklənməsi

01

02

03

Qeydiyyatdan keçmək04



Qaydalar

ilə tanış

olmaq

• Video dərs Azərbaycan, Rus

və İngilis bölmələri üzrə ola

bilər

Əsas qaydalar
01



Qaydalar

ilə tanış

olmaq
• Dərs iştirakçının tədris etdiyi istənilən

fənn və sinif üzrə bir mövzunun təqdimat

(prezentasiya) hissəsini əhatə edir.

Əsas qaydalar
01



Qaydalarla

tanış

olmaq

• Video dərs 10 dəqiqədən çox ola

bilməz.

Əsas qaydalar
01



• Dərslər video formatında

istənilən təhsil alətlərindən

istifadə edilərək hazırlanır və

YouTube üzərindən təlimatlara

uyğun şəkildə paylaşılır.

Əsas qaydalar
01

Qaydalarla

tanış

olmaq



• Dərsin əvvəlində video dərs

müsabiqədə iştirak üçün hazırlandığı

qeyd edilir.

Əsas qaydalar 01

Qaydalarla

tanış

olmaq



https://www.kaspi.edu.az/video2020

Müsabiqənin 

Əsasnaməsi
Müsabiqənin əsasnaməsinə keçid edərək video 

dərs hazırlayarkən diqqət edilməsi gərəkən 

məqamlar və qaydalarla ətraflı tanış ola bilərsiniz.. 



Planlaşdırmaq 

və hazırlıq

 Video dərs son qeydiyyat

tarixinədək hazırlanmalı və

təqdim olunmalıdır.

Əsas məqamlar
02



Planlaşdırmaq 

və hazırlıq

 Müsabiqənin formatı dərsin yalnız

təqdimat hissəsini əhatə etdiyindən

video dərslərə şagirdlər cəlb edilmir.

Əsas məqamlar
02



Planlaşdırmaq 

və hazırlıq

 Video dərs hazırlanarkən müəllim, dərsi

kompüterin ekranını qeydiyyata alan (screen 

recorder) proqram təminatı və ya video kamera

/ telefon kamerası və s. vasitəsilə çəkə bilər.

Əsas məqamlar
02



Planlaşdırmaq 

və hazırlıq

 Ekranı çəkən reqistratorlar:

 Camtasia Studio

 Bandicam

 Free Cam

 Zoom tətbiqindəki «screen recording» 

funksiyası

Əsas məqamlar
02



Planlaşdırmaq 

və hazırlıq

 Dərsin təqdimatı üçün müxtəlif rəqəmsal

alətlərdən istifadə tövsiyə edilir:

 Microsoft Power Point, 

 Prezi, 

 Kahoot, 

 elektron dərsliklər, 

 elekron təcrübə tətbiqləri və s.

Əsas məqamlar
02



MƏLUMAT

Nümunə dərslər
İ

Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin YouTube 

kanalı – «Dərs vaxtı» video 

dərsləri

Kaspi Təhsil Şirkəti «Kaspi 

Distant» YouTube kanalı 

video dərsləri



MƏLUMAT

Nümunə dərslər
İ

British Council Learn 

English YouTube kanalı 

video dərsləri

Coursera tədris portalı  

YouTube kanalı 

video dərsləri



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

YouTube səhifəsində 

daxil olun



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03
G-mailiniz 

varsa daxil 

olun

G-mailiniz yox-

dursa yenisini 

yaradın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

Videonu yükləmək üçün

Kamera butonunu sıxın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

«Upload video» 

butonunu sıxın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

«Select Files» 

butonunu sıxın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

Kompüterdən vid

eo faylı seçin

«Open» 

butonunu sıxın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

Təyin olunmuş 

formada video 

dərsin sinifini 

mövzusunu qeyd 

edin

Adın daxil edilmə forması
«Ən yaxşı video dərs müsabiqəsi «fənn» «sinif» «mövzu»»



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

İstənilən 

auditoriyanı 

seçin

«Next» butonunu 

sıxın



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

YouTube-da qeydiyyatdan keçmək 03

«Unlisted»

seçin

«Next» butonunu 

sıxın

«Visibility»

Bölməsi



Dərsin

YouTube 

kanalına

yüklənməsi

Videonuz yükləndi 03

Linki kopyalayın

Diqqət
Linki kopyalayın və 

müsabiqənin qeydiyyat 

səhifəsində müvafiq 

xanaya yapışdırın



Qeydiyyat-

dan keçmək

Müsabiqənin qeydiyyat səhifəsində 

məlumatları doldurmaq
04

Qeydiyyat səhifəsi

www.kaspi.edu.az/video2020



Qeydiyyat-

dan keçmək

Şəxsi məlumatlarınızı və dərs haqqında 

məlumatları daxil edin.
04



Qeydiyyat-

dan keçmək

YouTube linkini yapışdırın və «Göndər» 

düyməsini sıxın.
04



Video dərslər necə qiymətləndirilir?

You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.  

Your Text  Here

You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.  

Your Text  Here

You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations.  

Your Text  Here

Daxil edilmiş video dərslər 
ilkin yoxlamadan keçirilir –
tələblərə cavab verməyən 

dərslər ələnir.

Hər bir video dərs münsiflər 
heyətinə daxil olmuş  müvafiq 
fənnə (ixtisasa) uyğun peşəkar 

müəllim qrupu tərəfindən 
müsabiqənin meyarlarına görə 

qiymətləndirilir.

Ən yüksək bal 
toplamış 10 dərs 
münsiflər heyəti 
tərəfindən təkrar 
qiymətləndirilir və 

yerlər 
müəyyənləşdirilir.

Qitmətləndirmə meyarları haqqında daha ətraflı linkdə:

www.kaspi.edu.az/video2020



Diqqət!

• Müsabiqə iştirakçısı yalnız özünə 

məxsus məlumat və video dərslə 

müsabiqəyə iştirak edə bilər. 

Müsabiqə müddəqtində vəya daha

sonra əksi aşkarlandıqda iştirkaçı

diskvalifikasiya olunacaq, mükafat və

ad geri alınacaq. 

Orjinallıq !


